
K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 38 – K.S.K. RONSE Licentie 2020-2021 
    

K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020- 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 38             Licentienummer :  AM/0038/43/09782 
 
KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE 
 
LEUZESTEENWEG 183A 
 
9600 RONSE 
 
 

 
De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE op navolgende 
gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 
2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 
 
De VZW KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE met als ondernemingsnummer 
BE0431.709.782 (hierna “de club”). 
 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
 

- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
-  dat bedrijfsrevisor Eli Verstappen in zijn verslag dd. 2 maart 2020 een verklaring 

met voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 30 juni 
2019; 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing betaald zijn (attest van Infocenter Gent  

dd. 20 februari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 

- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest van Infocenter Gent  dd. 20 
februari 2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
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5° Betreffende de installaties: 
  
- dat het terrein van de club (Cruckestadion te Ronse)  op heden voldoet aan de 

bepalingen van art. V469.3° a tot c zoals wordt gestaafd door het attest van de 
expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 29 februari 2020 en de 
bijkomende voorgelegde documenten ; 

 
- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 

werken in het Cruckestadion, Leuzesesteenweg 241 te 9600 Ronse; 
  
- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Gemeente Ronse 

van februari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in 
het Cruckestadion, Leuzesesteenweg 241 te 9600 Ronse voor het seizoen 2020-
2021 in eerste klasse Amateurs. 

 
6° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 

 
- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 

amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, uiterlijk op 1 september 2020 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 

 
 
7° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 38 – K.S.K. RONSE Licentie 2020-2021 
    

8° Uit bovenstaande volgt dat KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-
2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Gehoord de vertegenwoordigers van de club ter zitting. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE ( stamnummer n° 38) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan KONINKLIJKE SPORTKRING RONSE de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
AM/0038/43/09782. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse Amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
   
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
 
 



K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 38 – K.S.K. RONSE Licentie 2020-2021 
    

Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :   90  Licentienummer : AM/0090/51/31829 
 
SPORTCLUB EENDRACHT AALST 
 
BREDESTRAAT Z/N 
 
9300 AALST 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan SPORTCLUB EENDRACHT AALST op navolgende gronden 
de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 
 
SPORTCLUB EENDRACHT AALST VZW met als ondernemingsnummer 
BE0477.731.829 (hierna “de club”).  
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 

aanvaardt; 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
- dat de club werkgever is van 26 werknemers ; 
 
-  dat bedrijfsrevisor Elke Devriendt in haar verslag dd. 31 januari 2020 een 

verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Elke Devriendt dd. 14 februari 2020); 

  
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het 4e kwartaal 2019 

betaald zijn ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 21 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het 4e kwartaal 2018 

betaald zijn ( attest van Infocenter Gent dd. 14 februari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest van Infocenter Gent dd. 14 

februari 2020);  
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- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 
regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 22 januari 2020); 
 

- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
 

- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 
31 december 2019 betaald zijn; 

 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
 
 
5° Betreffende de installaties: 
  
- dat het terrein van de club (Pierre Cornelisstadion te Aalst) op heden voldoet aan 

de bepalingen van art. V469.1.3° a) tot c) zoals wordt gestaafd door het attest van 
de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 6 maart 2020 en de 
voorgelegde bijkomende documenten ; 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het in het Pierre Cornelisstadion, Bredestraat  te 9300 Aalst; 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Aalst dd. 7 februari 
2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het Pierre 
Cornelisstadion, Bredestraat  te 9300 Aalst voor het seizoen 2020-2021 in eerste 
klasse Amateurs. 

 
 
6° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 

 
- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 

amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, uiterlijk op 1 september 2020 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
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7° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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8° Uit bovenstaande volgt dat SPORTCLUB EENDRACHT AALST  aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-
2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door SPORTCLUB EENDRACHT AALST (stamnummer  n° 90 ) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan SPORTCLUB EENDRACHT AALST de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
AM/0090/51/31829. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 
 

SAISON  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule :   94   Numéro de Licence AM/0094/95/84677 
 
RAAL LA LOUVIERE 
 
RUE DES CHASSEURS 155 
 
7100 SAINT-VAAST 
 
 
 

Après délibération,  la Commission des Licences a pris la décision 
d’attribuer à la RAAL LA LOUVIERE SCRL sur base des éléments 
suivants la licence de club national amateur pour la saison 2020-2021 en 
date du mercredi 8 AVRIL 2020: 
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2020-2021 introduite par: 
 
La RAAL LA LOUVIERE SCRL avec le numéro d’entreprise BE0675.684.677 (ci-
après ‘’le club’’) 
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des déclarations figurant dans 
le formulaire type, des informations fournies par ce formulaire et des justificatifs en 
annexe. La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager 
des Licences et des déclarations faites. 
 
3° Conformément à l’article A471 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissance des confirmations écrites du club : 
 
- La confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 

de la procédure d’octroi de licences ; 
 

- La confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

 
- La confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 

présentés au bailleur de licence ;    
 
4° Il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier : 
 
- que le club est l’employeur de 25 employés ; 

 
- que le réviseur d'entreprise Alexis Pruneau a déposé un rapport avec une opinion 

sans réserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en date du 
17 décembre 2019; 

 
- que toutes les indemnités contractuelles et échues produites par la convention de 

travail (salaires, primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute 
nature,….) ont été payées, tant pour celles dont le contrat est encore en cours 
que pour celles dont le contrat a déjà pris fin (voir attestation du réviseur 
d’entreprise Alexis Pruneau en date du 12 février 2020); 
 

- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés jusqu’au 
4ème trimestre 2019 ( voir attestation de l’O.N.S.S. en date du 3 mars 2020) ; 

 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés 

jusqu’au 4ème trimestre 2019 (voir attestation Infocenter Mons en date du 24 
janvier 2020); 

 
- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 

d’autres dettes relatives aux Contributions; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A. (voir attestation Infocenter Mons en 

date du 24 janvier 2020);  
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- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 
été régulièrement payées jusqu’au 31 décembre 2019 inclus (voir attestation Axa 
en date du 13 février 2020); 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération; 

 
- que tous les montants dus en matière de location du stade de football jusqu’au 31 

décembre 2019 ont été payés ; 
 

- que le club à ce jour satisfait à l'article A332 du règlement fédéral et s'engage à y 
satisfaire durant toute la saison 2020-2021; 

 
5° Concernant les installations : 

 
- que le terrain du club (Stade Communal du Tivoli à La Louvière) satisfait aux 

exigences de l'article A469.1.3° a jusque c, comme l'atteste le rapport de l'expert 
infrastructure, Monsieur Nico De Pauw en date 29 février 2020 ; 
 

- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade Communal du Tivoli, 
Rue Saint Maur des Fossés à 7100 La Louvière lors de la saison 2020-2021; 

 
- que le club a fourni une attestation de la Ville de La Louvière en date du 29 

janvier 2020 l’autorisant à jouer toutes ses rencontres à domicile dans le cadre de 
la division Amateurs au Stade Communal du Tivoli, Rue Saint Maur des Fossés à 
7100 La Louvière durant la saison 2020-2021; 

 
 
6° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur base de déclarations du 
club : 
 
- que le club n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que ceux spécifiées 

précédemment ; 
 

- que le club dispose à ce jour d’une assurance contre les accidents de travail ; 
 

- qu’en cas de participation à la Division 1 Amateurs, le club s’engage à conclure    
une convention avec au moins cinq joueurs possédant le statut de sportif 
rémunéré et ce au plus tard le 1er septembre 2020 ; 
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7° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 
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8°Il ressort de ce qui suit que la RAAL LA LOUVIERE satisfait aux conditions visant 
l’obtention de la licence club national amateur pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies. 
 
Déclare que la requête introduite par la RAAL LA LOUVIERE (Matricule n° 94) en 
vue de la licence de club national amateur est recevable et fondée. 
 
Décide d’attribuer à la RAAL LA LOUVIERE la licence de club national amateur pour 
la saison 2020-2021 sous le numéro AM/0094/95/84677. 
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition de 1ere 
division Amateurs pour la saison 2020-2021. 
  
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB
  
 

SEIZOEN  2020-2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    101   Licentienummer :  AM/0101/86/35897 
 
ROYAL KNOKKE F.C. 
 
SMEDENSTRAAT 93 
 
8300 KNOKKE-HEIST 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft  na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan ROYAL KNOKKE F.C. op navolgende gronden de licentie 
nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 
 
ROYAL KNOKKE FOOTBALL CLUB BV met als ondernemingsnummer 
BE0727.635.897. (hierna “de club”). 
 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 

aanvaardt; 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
 - dat de club werkgever is van 19 werknemers; 
 
- dat bedrijfsrevisor Stefaan Beirens dd. 29 november 2019 een verklaring over de 

jaarrekening zonder voorbehoud heeft voorgelegd over het boekjaar afgesloten 
op 30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Stefaan Beirens dd. 12 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

zijn betaald ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 25 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald zijn ( attest van Infocenter Brugge dd. 3 februari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest van Infocenter Brugge dd. 3 

februari 2020);  
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- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 
regelmatig werden betaald (attest Baloise dd. 9 januari 2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
 
 
5° Betreffende de installaties: 
  
- dat het terrein van de club (Stadion Olivier, Burgemeester Graaf Leopold 

Lippenspark te Knokke-Heist) op heden voldoet aan de bepalingen van V469.1.3° 
a) tot c) zoals wordt gestaafd door het attest van de expert infrastructuur, de heer 
Nico De Pauw dd. 29 februari 2020;  
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het Stadion Olivier, Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark, 
Smedenstraat 93, 8300 Knokke-Heist 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met de Gemeente Knokke-
Heist dd. 13 januari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan 
afwerken in het Stadion Olivier, Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark, 
Smedenstraat 93, 8300 Knokke-Heist voor het seizoen 2020-2021 in eerste 
klasse Amateurs. 

 
 
6° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 
 
- dat ingeval de club uitkomt in 1ste klasse amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, 

uiterlijk op 1 september 2020 een overeenkomst te zullen hebben met minstens 
vijf spelers die het statuut van betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
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7° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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8° Uit bovenstaande volgt dat ROYAL KNOKKE F.C. aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door ROYAL KNOKKE F.C. ( stamnummer n° 101) ontvankelijk en 
gegrond. 
 
Beslist aan ROYAL KNOKKE F.C. de gevraagde licentie nationale amateurclub toe 
te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  AM/0101/86/35897. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse Amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
   
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 

 
 

 
 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    132 Licentienummer : AM/0132/41/35496 
 
ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND VZW 
 
BERGEVEST 12 
 
3300 TIENEN 
         
 
 

 
De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan de ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND VZW op 
navolgende gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 

De ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND VZW met als 
ondernemingsnummer BE0502.935.496 (hierna “de club”). 

 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport en de 
checklist van de Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
 

- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
-  dat bedrijfsrevisor Frank Bloemen in zijn verslag dd. 24 februari 2020 een 

verklaring zonder voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten 
op 30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Frank Bloemen dd. 27 januari 2020); 

  
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het 4e kwartaal 2019 

betaald zijn ( zie het attest van de R.S.Z. dd. 20 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald zijn ( attest Infocenter Leuven dd. 4 februari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Infocenter Leuven dd. 4 

februari 2020); 
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- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 
regelmatig werden betaald (attest AXA dd. 5 februari 2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
 
 
5° Betreffende de installaties: 
 
- dat het terrein van de club (Bergéstadion te Tienen) op heden voldoet aan de 

bepalingen van art. V469.3° a tot b  zoals wordt gestaafd door het attest van de 
expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 29 februari 2020; 

 
- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 

werken in het in het Bergéstadion, Bergevest 12 te 3300 Tienen; 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Tienen dd. 13 
februari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Bergéstadion, Bergevest 12 te 3300 Tienen voor het seizoen 2020-2021 in eerste 
klasse Amateurs. 

 
 
6° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 

 
- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 

amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, uiterlijk op 1 september 2020 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
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7° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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8° Uit bovenstaande volgt dat ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND 
VZW aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub 
seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND VZW (stamnummer 
132 ) ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan ROYAL FOOTBALL CLUB TIENEN-HAGELAND VZW de gevraagde 
licentie nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het 
nummer AM/0132/41/35496. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 

 
 

 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    595 Licentienummer :  AM/0595/ 57/00291 
 
KONINKLIJKE BOCHOLTER VOETBAL VERENIGING 
 
EIKENLAAN 4 
 
3950 MECHELEN 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan de KONINKLIJKE BOCHOLTER VOETBAL VERENIGING op 
navolgende gronden de licentie nationale amateurclub verleend voor het 
seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 

 

De K. BOCHOLTER VV VZW met als ondernemingsnummer BE0410.000.291 
(hierna “de club”). 

 

2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport en de 
checklist van de Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
 

- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
-  dat bedrijfsrevisor Johan De Coster in zijn verslag dd. 28 februari 2020 een 

verklaring met voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 
30 juni 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Johan De Coster dd. 28 februari 2020); 

 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald zijn ( attest Infocenter Hasselt dd. 22 januari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt ; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest Infocenter Hasselt dd. 22 

januari 2020); 
 
- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 

regelmatig werden betaald (attest AG Insurance dd. 3 februari 2020); 
 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 
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- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
 
 
5° Betreffende de installaties: 
 
- dat het terrein van de club (Dambrugstadion te Bocholt) op heden voldoet aan de 

bepalingen van art. V469.3° a tot c zoals wordt gestaafd door het attest van de 
expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 29 februari 2020 en de 
bijkomende voorgelegde documenten; 

 
- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 

werken in het in het Dambrugstadion, Eikenlaan te 3950 Bocholt; 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Bocholt dd. 16 
januari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Dambrugstadion, Eikenlaan te 3950 Bocholt voor het seizoen 2020-2021 in 
eerste klasse Amateurs. 

 
 
6° Betreffende de RSZ neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat deze 
betwisting nog steeds hangende is waarbij de Rechtbank zich nog steeds niet heeft 
uitgesproken. 
 
Gelet op de voorgelegde documenten en de beslissing van de Licentiecommissie 
van de voorbije seizoenen en gezien het feit dat deze betwisting kennelijk niet 
onredelijk schijnt, dringt er zich geen bankwaarborg op conform art. P406 van het 
bondsreglement. 
 
De Licentiecommissie beslist dat het Licentiedepartement van alle wijzigingen voor 
alle bovenvermelde betwisting binnen de vijf werkdagen door de club op hoogte dient 
te worden gebracht 
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7° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 

 
- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 

amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, uiterlijk op 1 september 2020 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
 
 

8° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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9° Uit al het bovenstaande volgt dat  K. BOCHOLTER VV aan de voorwaarden voor 
het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door V.Z.W. K. BOCHOLTER VV ( stamnummer 595 ) ontvankelijk en 
gegrond. 
 
Beslist aan V.Z.W. K. BOCHOLTER VV de gevraagde licentie nationale amateurclub 
toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  AM/0595/57/00291. 
 
Zegt dat de club het Licentiedepartement van alle wijzigingen met betrekking tot de 
betwisting inzake RSZ binnen de vijf werkdagen op de hoogte dient te brengen. 
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
 
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB 
 

SEIZOEN  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer :    935 Licentienummer :  AM/0935/92/47319 
 
FC MU IZEGEM INGELMUNSTER 
 
LODEWIJK DE RAETLAAN 39/1 
 
8870 IZEGEM 
 
 
 

De Licentiecommissie heeft na beraadslaging op woensdag 8 APRIL 
2020 aan de FC MU IZEGEM INGELMUNSTER op navolgende gronden 
de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2020-2021: 
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1° Gelet op het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub voor 
het seizoen 2020-2021 ingediend door : 
 
FC MU IZEGEM INGELMUNSTER VZW met als ondernemingsnummer 
BE0407.747.319 (hierna “de club”). 
 
2° De Licentiecommissie heeft kennis genomen van de verklaringen in het 
standaardformulier, de in dit formulier verstrekte inlichtingen, de bewijsstukken in 
bijlage. De Licentiecommissie heeft eveneens akte genomen van het rapport van de 
Licentiemanager en de ter zake gedane verklaringen. 
 
3° De Licentiecommissie neemt akte van de geschreven bevestigingen van de club 
conform artikel V471 van het bondsreglement : 
 
- De bevestiging van zijn verbintenis tot de naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de licentieprocedure; 
 

- De bevestiging dat de club de arbitrage zoals bepaald in deze procedure 
aanvaardt; 

 
- De bevestiging van de volledigheid en de juistheid van alle aan de licentieverlener 

overgelegde documenten. 
 
 
4° Uit het geheel van de overgelegde stukken blijkt  verder : 
 
- dat de club werkgever is van 10 werknemers; 
 
-  dat bedrijfsrevisor Kristof Planquette in zijn verslag dd. 13 februari 2020 een 

verklaring met voorbehoud heeft voorgelegd over de jaarrekening afgesloten op 
31 december 2019; 

 
- dat alle vervallen en opeisbare contractuele vergoedingen volgend uit de 

arbeidsovereenkomsten ( lonen, premies, contractbreukvergoedingen, voordelen 
van alle aard ) aan de spelers betaald zijn, zowel voor deze waar het contract nog 
lopende is als voor deze waar het contract reeds werd beëindigd (zie attest 
bedrijfsrevisor Kristof Planquette dd. 13 februari 2020); 

 
- dat alle bijdragen inzake sociale zekerheid tot en met het vierde kwartaal 2019 

zijn betaald (zie het attest van de R.S.Z. dd. 25 februari 2020); 
 
- dat de bijdragen inzake bedrijfsvoorheffing tot en met het vierde kwartaal 2019 

betaald zijn (attest van Infocenter Brugge dd. 5 februari 2020); 
 
- dat uit de voorgelegde attesten inzake belastingen geen andere schulden aan 

bedrijfsvoorheffing en belastingen blijkt; 
 
- dat er geen achterstallen inzake B.T.W. zijn (attest van Infocenter Brugge dd. 5 

februari 2020);  
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- dat alle premies inzake arbeidsongevallen tot en met 31 december 2019 
regelmatig werden betaald (attest Baloise dd. 28 januari 2020); 

 
- dat er geen achterstallige bondsschulden zijn; 

 
- dat alle verschuldigde bedragen inzake huur van het wedstrijdstadion tot en met 

31 december 2019 betaald zijn; 
 
-  dat de club op heden voldoet aan artikel V332 van het bondsreglement en zich 

verbindt hieraan ook te voldoen gedurende het seizoen 2020-2021; 
 
 
5° Betreffende de installaties: 
  
- dat het terrein van de club (Stedelijk Sportstadion Bosmolens te Izegem) voldoet 

aan de bepalingen van art. V469.3° a tot c  zoals wordt gestaafd door het attest 
van de expert infrastructuur, de heer Nico De Pauw dd. 6 maart 2020; 
 

- dat de club verklaart haar thuiswedstrijden voor het seizoen 2020-2021 af te 
werken in het in het Stedelijk Sportstadion Bosmolens, Sint-Jorisstraat te 8870 
Izegem; 
 

- dat de club een schriftelijk akkoord heeft voorgelegd met Stad Izegem dd. 14 
januari 2020 waaruit blijkt dat de club de thuiswedstrijden kan afwerken in het 
Stedelijk Sportstadion Bosmolens, Sint-Jorisstraat te 8870 Izegem voor het 
seizoen 2020-2021 in eerste klasse Amateurs. 

 
 
6° De Licentiecommissie neemt verder akte van de verklaringen door de club : 
 
- dat er geen andere belastingen dan deze reeds bovenvermeld nog verschuldigd 

zijn; 
 
- dat er geen achterstallige vorderingen tegenover clubs  bestaan; 

 
- dat de club op heden beschikt over een verzekering tegen arbeidsongevallen. 

 
- dat de club de verbintenis aangaat, ingeval de club uitkomt in 1ste klasse 

amateurs tijdens het seizoen 2020-2021, uiterlijk op 1 september 2020 een 
overeenkomst te zullen hebben met minstens vijf spelers die het statuut van 
betaalde sportbeoefenaar bezitten; 
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7° De Licentiecommissie stelt vast: 
 
- dat er op heden geen indicaties zijn dat de club zich niet zou schikken naar de 

wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de 
spelers die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische 
Ruimte; 

 
- dat de club zich onderwerpt aan een controle door de Licentiecommissie met alle  

nuttig geachte middelen op de strikte  toepassing van de toekennings- en 
behoudsvoorwaarden van de licentie. 
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8° Uit al het bovenstaande volgt dat de FC MU IZEGEM INGELMUNSTER aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-
2021 voldoet. 
 
Om al deze redenen, 
 
De LICENTIECOMMISSIE, 
 
Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 
 
Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub 
ingediend door de FC MU IZEGEM INGELMUNSTER (stamnummer  n° 935) 
ontvankelijk en gegrond. 
 
Beslist aan de FC MU IZEGEM INGELMUNSTER de gevraagde licentie nationale 
amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer  
AM/0935/92/47319.  
 
Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 
1ste klasse amateurs voor het seizoen 2020-2021. 
   
Zegt dat van dit licentienummer melding dient gemaakt in alle briefwisseling met de 
K.B.V.B.. 
 
Zegt dat deze licentie niet overdraagbaar is aan een andere rechtspersoon. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

LICENTIE NATIONALE AMATEURCLUB
  

 

SEIZOEN  2020- 2021 
 
 
 
 
 

Stamnummer : 3245              
 
KONINKLIJKE SPORTKRING HASSELT 
 
OUDE KURINGERBAAN 123 
 
HASSELT 
 
 

 
De Licentiecommissie heeft kennis genomen van het schrijven van de 
club KONINKLIJKE SPORTKRING HASSELT dd. 30 MAART 2020 
waarin deze haar aanvraag tot het bekomen van de Licentie voor 
Nationale Amateurclub voor het seizoen 2020-2021 heeft ingetrokken. 
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Gedaan te BRUSSEL op woensdag 8 APRIL 2020 
 
 
De LICENTIECOMMISSIE 

 
 

 
 
 
Bart Jan MEGANCK Jacques HULSBOSCH 

Voorzitter Ondervoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
Herman VAN IMPE              Jan DE LUYCK               Frans VERSCHELDEN 
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K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A.    

 
 
 
 

 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 
 

SAISON  2020 - 2021 
 
 
 
 
 

Numéro de matricule : 5192   Numéro de Licence AM/5192/96/28462 
 
ROYAL FRANCS BORAINS 
 
RUE ST ANTOINE 6 
 
7300 BOUSSU 
 
 
 

Après délibération, la Commission des Licences a pris la décision 
d’attribuer au ROYAL FRANCS BORAINS sur base des éléments 
suivants la licence de club national amateur pour la saison 2020-2021  
en date du mercredi 8 AVRIL 2020 : 
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1° Vu la demande visant à obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2020-2021 introduite par: 
 
Le ROYAL FRANCS BORAINS ASBL avec le numéro d’entreprise BE 
0415.328.462 (ci-après ‘’le club’’) 
 
 
2° La Commission des Licences a pris connaissance des déclarations figurant dans 
le formulaire type, des informations fournies par ce formulaire et des justificatifs en 
annexe. La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager 
des Licences et des déclarations faites. 
 
 
3° Conformément à l’article A471 du règlement fédéral la Commission des licences 
prend connaissance des confirmations écrites du club : 
 
- La confirmation de son engagement à observer les dispositions et les conditions 

de la procédure d’octroi de licences ; 
 

- La confirmation que le club accepte l’arbitrage prévu au niveau de cette 
procédure ; 

 
- La confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude de tous les documents 

présentés au bailleur de licence ;    
 
 
4° Il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier : 
 
- que le club est l’employeur de 22 employés ; 

 
- que le réviseur d'entreprise Bernard Rousseaux a déposé un rapport avec une 

opinion sans réserve des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2019 en 
date du 11 février 2020; 

 
- que toutes les indemnités contractuelles et échues produites par la convention de 

travail (salaires, primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute 
nature,….) ont été payées, tant pour celles dont le contrat est encore en cours 
que pour celles dont le contrat a déjà pris fin (voir attestation du réviseur 
d’entreprise Bernard Rousseaux  en date du 11 février 2020); 
 

- que tous les montants dus en matière de sécurité sociale ont été payés (voir 
attestations de l’O.N.S.S. en date du 21 février 2020) ; 

 
- que tous les montants dus en matière de précompte professionnel ont été payés 

(voir attestation Infocenter Mons en date du 28 janvier 2020) ; 
 

- que les attestations présentées en matière de contributions démontrent l’absence 
d’autres dettes relatives aux Contributions; 

 



  

K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 5192 – ROYAL FRANCS BORAINS Licence 2020-2021 
     

- qu’il n’y a pas d’arriéré au niveau de la T.V.A (voir attestation Infocenter Mons en 
date du 28 janvier 2020) ; 

 
- que toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont 

été régulièrement payées (voir attestation Federale Assurance en date du 11 
décembre 2019); 

 
- qu’il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération; 

 
- que tous les montants dus en matière de location du stade de football jusqu’au 31 

décembre 2019 ont été payés   
 
- que le club à ce jour satisfait à l'article A332 du règlement fédéral et s'engage à y 

satisfaire durant toute la saison 2020-2021; 
 
5° Concernant les installations : 

 
- que le terrain du club (Stade Vedette à Boussu)  satisfait aux exigences de 

l'article A469.1.3° a jusque c, comme l'atteste le rapport de l'expert infrastructure, 
Monsieur Nico De Pauw en date du 13 février 2020; 

 
- que le club déclare jouer les rencontres à domicile au Stade Vedette, Rue Saint-

Antoine 6 à 7300 Boussu lors de la saison 2020-2021; 
 

- que le club a fourni une attestation de la Ville de Boussu en date du 3 janvier 
2020 l’autorisant à jouer toutes ses rencontres à domicile dans le cadre de la 
division Amateurs au Stade Vedette, Rue Saint-Antoine 6 à 7300 Boussu durant 
la saison 2020-2021; 

 
 
6° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur base de déclarations du 
club : 
 
- que le club n’est pas redevable d’autres dettes envers les Contributions que 

celles spécifiées précédemment ; 
 
- qu’il n’y a pas d’arriérés exigibles vis-à-vis des autres clubs que ceux spécifiées 

précédemment ; 
 

- qu’en cas de participation à la Division 1 Amateurs, le club s’engage à conclure    
une convention avec au moins cinq joueurs possédant le statut de sportif 
rémunéré et ce au plus tard le 1er septembre 2020.  
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7° La Commission des Licences constate :  
 
- qu’à ce jour il n’y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 

dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Espace Economique Européen ; 

 
- que le club se soumet au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la 

Commission des Licences de l'application stricte des obligations de délivrance et 
de maintien de la licence. 
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8° Il ressort de ce qui suit que le ROYAL FRANCS BORAINS satisfait aux conditions 
visant l’obtention de la licence club national amateur pour la saison 2020-2021. 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
La COMMISSION DES LICENCES, 
 
Ayant constaté les déclarations faites et les pièces fournies. 
 
Déclare que la requête introduite par le ROYAL FRANCS BORAINS (Matricule n° 
5192) en vue de la licence de club national amateur est recevable et fondée. 
 
Impose au club, en cas de promotion en Division 1 Amateurs, d’effectuer les 
modifications nécessaires concernant la capacité de sécurité.  
 
Décide d’attribuer le ROYAL FRANCS BORAINS la licence de club national amateur 
pour la saison 2020-2021 sous le numéro AM/5192/96/28462. 
 
Affirme que cette licence est liée à la participation effective à la compétition de 1ere 
division Amateurs pour la saison 2020-2021. 
  
Affirme que ce numéro de licence sera spécifié dans toutes les correspondances 
avec l’U.R.B.S.F.A.. 
 
Affirme que cette licence n’est pas transférable à une autre personnalité juridique.  
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Faites à BRUXELLES le mercredi 8 AVRIL 2020 
 
La COMMISSION DES LICENCES 
 

      
 
Bart Jan MEGANCK      Jacques HULSBOSCH 
Président       Vice-Président 
 
 

   
    
 
Herman VAN IMPE   Jan DE LUYCK  Frans VERSCHELDEN 
 


	38 - Ronse signed
	90 - Aalst signed
	94 - RAA Louvière signed
	101 - Knokke signed
	132 - KVK Tienen signed
	595 - Bocholter signed
	935 - Ingelmunster signed
	3245 - KS Hasselt signed
	5192 - Francs borains signed

